
Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání – dodatečné přijetí

Č.j. : 49  / 2022

Mateřská škola Svojetice, okres Praha – východ jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu 
s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  
v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023  takto: 

Dodatečné přijetí :        registrační číslo  - 18   – za zpětvzetí žádosti ze dne 19. 5. 2022 

Tento seznam je vyvěšen dne 19. 5. 2022 na úřední desce u budovy školy. Dále je  také zveřejněn dne

19. 5. 2022 na webových stránkách školy www.svojetice-skolka.cz

Po uplynutí 15 dnů bude seznam přijatých dětí odstraněn. O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu

s § 67 odst.  2 zákona č.  500/2004 Sb.,  správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí,  které je

součástí spisu dítěte ve škole. 

Přijatým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí  v  písemné podobě doručováno,  můžete ale  ústně,  či

písemně požádat o jeho vydání.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje

žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí s odůvodněním o nepřijetí ke vzdělávání

bude doručeno písemně. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává

písemně, u ředitelky školy,  jejíž správní činnost vykonává  Mateřská  škola Svojetice, okres Praha –

východ, nebo elektronicky na email:  skolka@svojetice.cz    se zaručeným elektronickým podpisem

nebo elektronickou značkou, nebo prostřednictvím datové schránky ID DS 4cckz58 .  

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o

tom, v jakém rozsahu je výrok napadán a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo

nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu

orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,

vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. O odvolání  rozhoduje Krajský úřad Středočeského

kraje. 

                                                                      

Vyvěšeno :  19. 5. 2022                                                                                     Sylva Miškovská

                                                                  ředitelka školy               
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